VINNÝ LIST
BÍLÁ VÍNA
CHARDONNAY, pozdní sběr 2017, polosuché

299KČ

vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov
Hluboká vůně s tóny kompotované meruňky a sušeného lipového květu, chuť s tóny včelího medu.

HIBERNAL, pozdní sběr 2019 polosuché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Víno velmi aromatické, svěží vůně. Chuť ovocné kompotované zelené broskve, příjemně šťavnatá, hravá, dlouhá..

RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr 2018, suché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Pronikavá ovocná vůně zralých hrušek, kdouli. Chuť plná, plná šťavnatostí citrusů s jemným medovým dozvukem.

PÁLAVA, výběr z hroznů 2019, polosladké

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Vůně s tóny skořice kompotovaných mandarinek a limetky.
Chuť je sladká, šťavnatá, doplněná kořenitostí exotického liči a jemným muškátových závěrem.

RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr 2019, suché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Hluboká vůně s tóny kompotované meruňky a sušeného lipového květu, podpořená mineralitou.
Chuť s tóny včelího medu a propolisu,trošky heřmánku a pikantní kyseliny

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2019, suché

399 KČ

vinařství THALLERN, RAKOUSKO–THERMEREGION
Víno intenzivní vůně, jemně kořeněné chuti čerstvě mletého pepře, svěží a živé.

RIESLING, „ALTE RIEDE“ 2018, suché

599 KČ

vinařství THALLERN, RAKOUSKO–THERMEREGION
Vyzrálý ryzlink plný pečlivě sladěných odrůdových tónů, přitom svěží. Vůně po kvetoucích broskvoních,
chuť šťavnatého ovoce, hlavně broskví. Bohatá chuť.

PINOT GRIGIO, DOC 2018, suché

399 KČ

vinařství ZONIN, ITÁLIE – Friuli.
Plné, bohaté bílé víno, květinové a ovocné vůně připomínající hrušky a jablka.

SAUVIGNON GRAND CERF 2018, suché

499 KČ

vinařství TOURAINE, FRANCIE, Údolí Loiry
Silné aroma, připomínající květy černého bezu, angreštu a liči. Jemná pikantní kyselost, silná struktura sladěnou
mineralitou vyvolává dlouhotrvající zážitek

ROSÉ (RŮŽOVÁ) VÍNA
MERLOT ROSÉ,

moravské zemské 2018, suché
399
vinařství vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice

KČ

Víno s jiskrnouou meruňkovou barvou. Vůně připomíná smetanový jogurt s malinami a především jahodami.
Chuť je krémová, svěží s tónem rybízové marmelády

PŘÍRODNÍ ŠUMIVÁ VÍNA
PROSECCO DI VALDOBBIADENE, suché

499 KČ

MIONETTO, ITÁLIE – Veneto
100% odrůdy Prosecco. Slámově-žlutá barva se záblesky zelené, vůně květů, jablíček.
Chuť jemná, svěží. Bohatá pěna, jemné perlení.

CHAMPAGNE MOET CHANDON IMPERIAL, suché

1599 KČ

MOET CHANDON, FRANCIE – Champagne
Z odrůd Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier. Skvěle vyvážené, harmonické. Barva světle zlatavá, přecházející do
zelenkavé. Svěží. Příjemné perlení.

ČERVENÁ VÍNA
DORNFELDR, pozdní sběr 2016,

suché
vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov

399KČ

Pro Dornfelder je typická výrazná granátová barva, ve vůni je cítit třešeň, chuť borůvek a ostružin.

FALKO ROSSO, DOCG 2018,

suché
399
vinařství LOACKER, Maremma, ITÁLIE – TOSKÁNSKO

KČ

Cuvée z Toskánska. Barva tmavě rubínová, sytě červená. Připomenutí černých třešní, trochy fialek. Víno má pevnou
strukturu s jemnými taniny ve vyvážené rovnováze. Dochuť je intenzivní. Biodynamická vinice.

CARMENÉRE, reserva 2018,

suché
499
vinařství VIU MANENT, CHILE – Colchagua Valley

KČ

Temně purpurová barva. Výrazná vůně višní, ostružin, stopy koření..
Chuť zralého tmavého ovoce, výrazné, jemné taniny, vysoká plnost.

MALBEC, PASSO DOBLE 2017, suché

499 KČ

vinařství MASI TUPUNGATO, ARGENTINA – Mendoza
Tmavě rudo červená barva s fialovými okraji. Výrazná vůně černých plodů, sušeného ovoce, sladěná s kořením. Chuť je
ovocná, výrazná a hebká. Dochuť borůvková, doplněná černým ovocem. Víno zrálo 9 měsíců v dubových sudech.

TEMPRANILLO, CRIANZA 2016, suché

499 KČ

vinařství MONTELCIEGO, ŠPANĚLSKO - RIOJA
Víno je vyrobené z révy ve východní části pohoří Rioja. Specifické mikroklima dává vínu osobitou strukturu.
Crianza je víno s jemným aroma černých třešní s tóny koření a minerálů doplněných jemnou ovocnou kyselinkou.

ST.LAURENT „RONALD“ 2017,

suché
699 KČ
vinařství FREIGUT THALLERN, RAKOUSKO – THERMEREGION (Wien)

Víno krásné syté barvy, s komplexním buketem. V chuti převládají ostružiny, s pocitem jemného koření.
Dochuť bohatá s enormní délkou. Velký potenciál zrání.

